
A Apple esperou o fim da Costumer Electronics Show (CÊS),
realizada em Lãs Vegas, para monopolizar as atenções do
mercado. E conseguiu. O lançamento foi feito durante a Mac-
world Expo, feira da empresa realizada em San Francisco.
Como acontece todos os anos, Jobs revelou uma daquelas no-
vidades que mudam o mercado de consumo e a forma como as
pessoas se relacionam com determinada atividade.

Não se trata de nenhuma tecnologia inovadora, mas sim
de uma superação dos produtos atuais da companhia. A es-

tratégia de apresentação usada é uma réplica da ocorrido
no ano passado, quando apresentou o iPhone. Os rumores
anteriores à revelação na Macworld Expo transformaram o
lançamento em um espetáculo, que mais uma vez ofuscou a
CÊS, de Gary Shapiro. A exemplo do que se verificou com
o iPod e o iPhone, toda essa euforia deve se reverter em no-
vas vendas históricas para a Apple. O novo responsável
pelo sorriso de satisfação estampado no rosto de Jobs é o
MacBook Air, que terá 0,4 centímetro de espessura na par-



te mais fina e 1,9 centímetro na parte mais
alta, uma tela de 13 polegadas e 1,3 quilo. A
máquina ultrafina vai custar US$ 1.799.
Apesar de carregar a bateria mais espessa
já existente, os produtores garantem que o
notebook é capaz de se manter na internet
sem fio por até cinco horas.

Com 2 GB de memória RAM e um HD
de 80 GB, o laptop não deixa a desejar em
funcionalidade. "A intenção foi fazer o note-
book mais portátil possível, atendendo à
expectativa de mercado, sem reduzir a per-
formance. A tela continua bem grande, com-
parada a máquinas desse tipo, assim como o
teclado. É um computador extremamente
rápido", garante Fábio Ribeiro, engenheiro
da Apple no Brasil. O MacBook Air utiliza
processador Core 2 Duo da Intel, de 1,6 GHz
de velocidade. Para torná-lo o mais fino do
mundo, os drivers de CD ou DVD serão
uma opção externa. No entanto, a compa-
nhia diz que a falta do acessório embutido

pode ser compensada com o uso do Wi-Fi e
do bluetooth. O analista sênior de mercado
Reinaldo Sakis não considera isso uma des-
vantagem. "O perfil dos usuários do Mac-
Book Air é o de pessoas que viajam muito,
que estão sempre em trânsito. O produto
será mais usado para trabalhos na própria
máquina. Além disso, dispositivos de arma-
zenamento sem fio podem suprir a carência
dos drivers embutidos."

A data de chegada do MacBook Air ao
Brasil ainda não foi confirmada, mas a expec-
tativa é de que até março ele já esteja sendo
vendido por aqui. A Apple iniciou recente-
mente uma forte investida no merca-
do brasileiro, com um seleto
grupo das revendedoras autori-
zadas, no qual a livraria Saraiva
acabou de entrar. Mas, há fortes chances de
que a companhia inaugure ainda neste ano
uma loja por aqui, mais especificamente no
shopping Iguatemi, em São Paulo.
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